
 

 

                                                                                                    Załącznik nr 2 do SIWZ                                                                 

 

Parametry techniczne wybranych materiałów budowlanych. 

POZ.1 
 

Roleta wewnętrzna materiałowa w kolorze Ecree o szerokości 145 cm i wysokości 190 cm. 

Mocowana do ściany. 

 

POZ.2 
 

Farba emulsyjna w kolorze granatu o symbolu S5040-R80B  

Efekt dekoracyjny 

- matowy 

- Przeznaczenie- wewnątrz pomieszczeń 

- Odporność na działanie wody 

- wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach, powierzchnie pomalowane 

nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci. 

- Odporność mechaniczna -odporna na ścieranie suchą tkaniną, 

- wysoce odporna na szorowanie na mokro miękką szczotką lub gąbką wodą z dodatkiem 

detergentów.· 

- Odporność na działanie ciepła 

- nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejników. 

 

 

POZ.3 
 

Farba emulsyjna w kolorze amarantu o symbolu 50RR11/286  

Efekt dekoracyjny 

- matowy 

- Przeznaczenie- wewnątrz pomieszczeń 

- Odporność na działanie wody 

- wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach, powierzchnie pomalowane 

nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci. 

-  odporność mechaniczna - odporna na ścieranie suchą tkaniną, 

- wysoce odporna na szorowanie na mokro miękką szczotką lub gąbką wodą z dodatkiem 

detergentów.· 

- Odporność na działanie ciepła 

- nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejników. 

 

 

POZ.6 
 

Plexi  bezbarwne o wymiarach 305 cm x 205 cm i grubości 5 mm 

 

POZ.7 
 

Plexi bezbarwne o wymiarach 305 cm x 205 cm i grubości 5 mm wraz z usługą gięcia w kształcie 

litery L pod kątem 90-u stopni i na długości 80 cm 

 

POZ.9 
 

Podpórki (kątowniki) stalowe pod półkę o długości 30-40 cm 



 

 

 

POZ.15 

Farba emulsyjna biała wewnętrzna  

- Bazowy środek wiążący: żywica akrylowa;  

Pigmenty: biel tytanowa i barwne pigmenty; 

Zawartość substancji stałych: ok. 65%; 

Gęstość: ok. 1,50 kg/dm3; 

Kolory: biała oraz kolory według wzornika Farby KABE, NCS lub dostarczonego wzoru, (istnieje 

możliwość samodzielnego barwienia w systemie COLORATO i COLORATO 120); 

Stopień połysku: matowy; 

Rozcieńczalnik: woda; 

Średnie zużycie: ok. 0,25 l/m2 (przy dwukrotnym malowaniu);  

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C; 

Odporność na szorowanie na mokro: farba klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002). 

 
 

 


